
صرف األموال الزكوية يف شراء الكتب العلمية الشرعية واألشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم ، وحكم  السائل :
واستفاد من مثنها يف معيشته ، من ما لو احتاج هذا طالب العلم ، وباع شيئا من الكتب العلمية أو األشرطة 

  مأكل أو مشرب ، نعم . 
  سؤالك كما يبدو ذو شقني ، فافصل بينهما ، ما هو الشق األول من السؤال ؟  الشيخ :
الشق األول : ما حكم صرف األموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية أو األشرطة العلمية الشرعية  السائل :

  ليستفيد منها ؟  ، وصرفها لطالب العلم
  أوالً نعتقد أن الزكاة املفروضة على األغنياء ال تكون مؤداة إال إذا ملكت ألهلها ، هذا أوًال .  الشيخ :

، فإن كان فقريًا جاز له أن يعطى  - وعليكم السالم - ثانًيا : طالب العلم إما أن يكون فقريًا وإما أن يكون غنًيا
لكتب أو أن يطعم أو يشرب ، أما أن تقدم إليه الكتب وهذه من زكاة له الزكاة ، سواء بقصد أن يشرتي ا

حنن سألنا الرجل ، وقلنا له أن سؤاله شقان فنحن يف الشق األول  -ساحمك اهللا !  - األموال فال نرى ذلك جائزًا 
.  

  عنده ما يكفيه ، ولكن ليس عنده ما يشرتي به الكتب . السائل :
  أخرجه من مرتبة الفقر إىل مرتبة الغىن ؟ اجلواب ال . قولك عنده ما يكفيه ،  الشيخ :
  نعم ما أخرجه من الفقر .  السائل :
إًذا بقي اجلواب كما هو ، فهو فقري وميلك املال على أنه يشرتي ما هو حباجة إليه من الكتب العلمية ،  الشيخ :

ن السؤال كما أظنه ، واجلواب واضح جًدا فإذا متلك هذا املال واشرتى الكتب العلمية حينذاك يأيت الشق الثاين م
، إنه هذا املال صار ملًكا له ، فإذا احتاج إىل أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه فله ذلك ، وإن كان هذا ما هي 
بشارة خري ؛ ألا تدل على شيء ليس باحلسن وهو انصرافه عن العلم . لعلي اجبتك عن السؤال أيضا الشق 

  الثاين من السؤال
بالنسبة للنقطة اليت اردا هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس ، إال إنه ال يستطيع  ائل :الس

  الزيادة على ذلك لشراء كتب ألا حتتاج مبالغ ..
  هذا تكرار للسؤال بارك اهللا فيك الشيخ :
  ينشئ له مكتبة السائل :
  ؟  تكرار للسؤال هل بقي فقريًا ، أم صار غنًيا الشيخ :
  هو غين باملأكل واملشرب وامللبس .  السائل :



  من هو الغين يا أخي يف الشرع ؟ الغين هو الذي ميلك النصاب .  الشيخ :
  الذي ميلك كفايته .  السائل :
ال ، ذاك الغين الذي كفايته اليت متنعه من السؤال ، لكن الغين شرًعا هو الذي ميلك النصاب ، فيجب  الشيخ :

فمن ال ميلك النصاب فهو ليس غنًيا ، فهو فقري فحينئٍذ أالحظ أن هذا السؤال يتكرر ، فهو مكفي عليه زكاة ، 
يعين مثًال صاحب مهنة ، ما حيتاج إىل أن يسأل الناس واهللا كافيه ورازقه ، لكن ليس غنًيا مبعىن جيب عليه أن 

أعطاه إنسان هذه مائة دينار أو ألف  خيرج زكاة ماله ، فإذا جاءه مال ودعك اآلن والكتب ، جاءه مال مثالً 
دينار ، يلي هو وعرف أن هذا زكاة مال ، وهو ليس غنًيا ، جيوز له أن يأخذ هذا املال زكاة أم ال ؟ وهو مكفي 

  على حد تعبريك أنت ؟ 
  ال جيوز ، إذا كان مكتفيا ال جيوز .  السائل :
  ما هو الدليل ؟  الشيخ :
  .  ألنه ال يعترب فقريًا السائل :
  يكون ماذا ؟  الشيخ :
  يكون مكتفيا وغنيا فال حيتاج ألخذ املال .  السائل :
  الغين نعرفه أنه جيب عليه زكاة ، وأنت تقول هذا غين ال جيب عليه زكاة ..  الشيخ :
  أنا أفهم أن الغين ما جيد كفايته يف سنته .  السائل :
وعن أن يتكفف أيدي الناس ، كما جاء يف بعض  صحيح ،فقط غين عن ماذا ؟ غين عن سؤال الناس الشيخ :

( أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش األحاديث الصحيحة : 

فهو غين عن مثل هذا السؤال احملرم عليه ، لكن إذا كان مكفًيا وجاءه مال وهو ال جيب  وخدوش وخدوش )
  حيرم عليه أن يأخذ زكاة مال الغين ؛ ألنه ال ميلك النصاب . عليه الزكاة ، فما جند يف الشرع ما

" إن كان استنصر بكافٍر على مسلٍم غري يقول كاتب البيان بالنسبة للمستنصر بالكافر ، يف اختصار  السائل :
دمائهم  مستحٍل ذلك شرًعا يف نفسه ، دفعا لعدوان ظنه واقًعا به ، غري مريٍد به لقتال املسلمني ابتداًء وال سفك
ما هو  ومن خوٍف على ماله ونفسه ومل جيد من املسلمني من حيميه من هذا العدوان ، فهو ال يؤمث بذلك "

  تعليقكم ؟ 
  - يضحك -هواء كأنه كان مسكرا هنا ألنه جاء اهلواء إىل ساقي حولوه عين ما أحب اهلواء ...هنا  الشيخ :
  . ... السائل :



  . ...احلليب : تقصد املمدود 
وال غىن للحي عن اهلواء لكن جيب عليه أن يستغين عن كل هوى أي نعم وخباصة يف هذا  ...نعم  يخ :الش

الزمان حيث صار اهلوى هوى متبعا اجلواب يا أخي قضية التأثيم شيء واالجتهاد مربوط باإلمث سلًبا أو إجيابًا ، 
تهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله ( إذا حكم الحاكم فاجمبعىن : معروف يف الشرع قوله عليه السالم : 

فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة ال يأمث ، هذا الكالم الذي قلته آنًفا أوًال هو كالم من يعين ؟ من هو  أجر واحد )
  القائل ؟ 
  القائل جمهول .  السائل :
االستعانة بالكافر  جمهول ، طيب ، هذا الكالم الذي نقلته آنًفا إما أن يكون هذا املوصوف مبا فعل من الشيخ :

هو جمتهد فهو ال يأمث ، كأي حكم شرعي ، وإن كان غري جمتهد فهو آمث ، ويف العبارة ثغرات حتمل يف طواياها 
عدم الدقة يف التعبري مثًال مما استوعبته مما مسعته منك آنًفا ، قوله ومل يستحل ذلك ، هذا ما يفيد إال إذا كان 

يعين مثًال قلنا آنًفا بالنسبة لتارك الصالة ، فهذا التارك للصالة آمث قوًال واحًدا ؛  املقصود  إنه يكفر أم ال يكفر ،
ألنه هنا ما يف جمال لالجتهاد فنقول إن كان يرتك الصالة مؤمًنا فهو فاسق ، وإن كان يرتك الصالة منكرًا فهو  

 ، إما أن يكون جمتهًدا فيأيت كافر ، أي غري مستحل لرتك الصالة فهذا الذي استجلب الكفار لبالد املسلمني
  اجلواب السابق ، وهو أنه غري آمث لكن ما معىن قيد وهو غري مستحل ؟ هبه استحل ..

  . ...احلليب : شيخنا هو ألنه ناقش من قبل االستحالل 
  امسع امسع ، هبه استحل لكن هو استحل باجتهاد ، ما هو الفرق ؟ ال فرق فهمت ؟  الشيخ :
   أينعم . السائل :
  اآلن بنشوف مالحظة األخ علي .  الشيخ :

احلليب : هو شيخنا مسرتسل يف البحث ، فاألخ اختصر لك اختصاًرا ، وإال من قبل قال إذا هو استحل أو ما 
  استحل . 

  أنا ما أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة الشيخ :
  احلليب : الكالم صحيح

  اآلن أعد الكالم نفسه .  الشيخ :
  ولهاحلليب : من أ

  ال ال نفس الفقرة اليت تكلمت عنها الشيخ :



" وإن كان قد استنصر بكافٍر على مسلم غري أنا كنت أريد أقرأ فقرة أكرب من هكذا لكن حلظة حلظة ،  السائل :
مستحل ذلك شرًعا يف نفسه ، على حنو ما سبق بيانه يف احلالة األوىل ، فإن كان استنصاره هذا دفًعا لعدوان ظنه 

به غري مريد به قتال املسلمني ابتداًء وال سفك دمائهم ومن خوفه على ماله ونفسه ومل جيد من املسلمني من  واقًعا
  .  حيميه من هذا العدوان فهو ال يؤمث بذلك ، سواء كان قتال أو مل يكن "

  ؟ هذا هو نفس العبارة اليت قرأا وهو هو التعليل ، يعين فكرك ما قبله يغري املوضوع  الشيخ :
  فقط على ذكر كلمة االستحالل إيش دورها ؟ ألنه من أجل أن يتحفظ عما سبق هذا دورها .  السائل :
  يف بعد ويف قبل وأظن يف عالقة محيمة جًدا ذا املوضوع .  السائل :
  هات نرى .  الشيخ :
سلمني ، فإنه يُنظر فيه ، " ومن املسائل اليت متت هلذا املوضوع بصلة مسالة املستنصر بالكافر على امل السائل :

فإن كان قد استحل فعله هذا يف نفسه استحالًال شرعًيا وأجازه لسفك دماء املسلمني وإذالهلم وسلب أمواهلم 
فهو ذا كافر ؛ ألنه مستحل أمرًا حمرًما ، وإن كان قد استنصر بكافٍر على مسلٍم غري مستحٍل ذلك شرًعا يف 

حلالة األوىل ، فإن كان استنصاره هذا دفًعا لعدواٍن ظنه واقٍع به غري مريد به قتال نفسه على حنو ما سبق بيانه يف ا
املسلمني به ابتداًء وال سفك دماءهم ومن خوٍف على ماله ونفسه ، ومل جيد من املسلمني من حيميه من هذا 

فر على غري احلالتني العدوان ، فهو ال يؤمث بذلك سواء أكان قتال أو مل يكن ، أما إن كان استنصاره بالكا
السابقتني أي غري مستحٍل له ، ومل يكن لدفع عدواٍن مظنون ، فهو بذلك مرتكب كبريًة من الكبائر جتب به 

، مث يسرد هنا من باب عليه التوبة النصوح ، وال تتحقق التوبة النصوح وال تتحقق التوبة النصوح إال بشروطها "
  . ...أحكام اإلكراه 

  ؟ نفس الشيء . نعم . ما تغري  الشيخ :
مث يسرتسل هنا ويقول من باب أحكام اإلكراه وكأنه يريد أن يُفسر كل هذا من باب أحكام اإلكراه ؛  السائل :

  ألنه يقول أن اإلكراه يقع على الفرد واتمع ..
  على كل حال ما أدري أخذت اجلواب عن سؤالك ؟  الشيخ :
  نعم ، نعم أخذت . السائل :
  لتفض الشيخ :
  بالنسبة للذهب احمللق ، هل ضروري شرط الذهب احمللق أن يكون مغلقا متاًما ؟  السائل :
  ال ما شرط ، الشرط أن يكون سوارًا يثبت يف املعصم .  الشيخ :



  يعين إذا كان مثالً هذه ذهب ويف قطعة فضة تفصل ، هل بقي حملًقا ؟  السائل :
فاضي هنا رأيت ، بدل الفص من الفضة كما قلت ما يف قطعة هكذا العربة بالغالب يعين لو كان سوار  الشيخ :

  سم 2، لكن هو سوار ، لكن هذا السوار ما حلقة كاملة ، ناقصة سم 
املهم سوار حييط باملعصم ، فهو سوار ، فال جيوز ، وحينئٍذ ال فرق بني هذا السوار الذي ال يكمل  الشيخ :

لكن املكمل هو مباح كالفضة مثًال ، فالنتيجة واحدة ، والعكس  حلقة تامة ، وبني سوار يكمل حلقة تامة ،
  بالعكس ، مبعىن إذا كان السوار الغالب عليه فضة واملوصل هو ذهب فيجوز ؛ ألنه ليس سوار من ذهب .

  شيخ ، هل جتوز الصالة السائل :
  كيف ؟   الشيخ :
  ؟ شيخ ، هل جتوز الصالة خلف إمام يستغيث بالرسول كوسيلة السائل :
  عليه الصالة والسالم الشيخ :
عليه الصالة والسالم وهل جيوز كذلك األمر أن يستبيح لنفسه أن مييل للحكم الذي يقول فيه أن  السائل :

عيسى عليه السالم مل يُرفع جسديًا إىل السماء ، بل رفع مقداًرا ؟ وكذلك األمر يستبيح لنفسه بالقول إنه يقرأ 
  م رؤية هل جتوز الصالة خلفه ؟ عن اللوح احملفوظ يف املنا

جتوز الصالة خلفه ما دمت أو دمنا حنكم بإسالمه ، فإذا أخرجناه من دائرة اإلسالم فحينئٍذ ال جتوز  الشيخ :
الصالة ، فأنت يف حدود معرفتك بالشرع أوًال ومعرفتك بالشخص ثانًيا ، هو ال يزال يف دائرة اإلسالم ؟ وإال 

  ارتد عن دائرة اإلسالم ؟ 
ال زال يف دائرة اإلسالم حىت إنه استخطأ نفسه ورجع وقال يل : ال خترب شيوخك بالذي أنا قلته لك ،  السائل :

مثل ما تقول خضع يف القول من جديد ، كان أول يف موقف حازم مث رجع وقال ال خترب شيوخك يف الذي 
  شيء حصل معي ..حصل ، حىت ال يكفروين أو يفهموين خطأ ، أنا أرى رؤيا يف املنام ، 

  معليش هذا جزء مما ذكرت ، أنت قلت ..  الشيخ :
أنا أحكي رؤيا يف املنام هو مييل إىل أن عيسى عليه السالم مل يرفع جسديًا إىل السماء ، بل رفع مقدارًا  السائل :

  .  (( إني رافعك ومتوفيك ))
مث ارتكب خمالفة شرعية ، هذه خمالفة  املهم يا أخي خذ القاعدة واسرتح ، كل إنسان أصله مسلم ، الشيخ :

خترجه من دائرة اإلسالم واملسلمني ، فال تصح الصالة خلفه ، ولكن جيب أن نعلم أنه ليس كل مسلم وقع يف 
الكفر وقع الكفر عليه ، عرفت كيف ؟ ليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه الكفر ، وأحاط به 



م ، فهذه هي القاعدة ، وتطبيق هذه القاعدة ال يستطيع عامة الناس أن يطبقوها حبيث إنه خرج من دائرة اإلسال
على أي إنسان ، وإمنا هذا حيتاج إىل علماء عارفني بالكتاب والسنة ، ويكون عندهم شيء من الروية والتؤده 

خري وال إنه من قال  والتأين ، حبيث أنه ما عندهم إفراط وتفريط ، ما عندهم أنه كل املسلمني كما يقولون على 
كذا فقد كفر وارتد عن الدين بدون ما يعرف أحواله ، هل هو معذور ؟ هل هو جاهل ؟ هل هو عامل ؟ إىل 
آخره ، ولذلك فأنا أقول لعامة املسلمني من أمثالك إنه هذا الذي تسأل عنه يف حدود معرفتك أنت هل هو 

، أما إذا كان ليس مسلما عندي ، أقول لك حينئٍذ أنت مسلم أم كافر ؟ ال واهللا مسلم ، إًذا الصالة جائزة 
احتياطًيا ال تصل وراءه ، لكن معناه من جهة أخرى الزم حتتاط ، وما تبادر إىل تكفريه جيوز تكون أنت خمطئ 

  يف تكفريه ألنك لست من أهل العلم ، عرفت كيف ؟ 
  نعم .  السائل :
ي وراءه وصل على  إمام ال تشك يف إسالمه وإميانه ، لكن فإذا غلب على ظنك أن هذا كفر ، ال تصل الشيخ :

  ال تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم .
فإذا غلب على ظنك أن هذا كفر ، ال تصلي وراءه وصل على  إمام ال تشك يف إسالمه وإميانه ، لكن  الشيخ :

  اذا هبت رياحك فاغتنمها ...ال تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم . واضح نعم أنت الليلة 
  أعمل عند شخٍص يف بيع مالبس وأقمشة ، ويضيع بعض األحيان بعض األغراض السائل :

  .  -يضحك الطلبة  - 
  خلوها مستورة يا مجاعة .  الشيخ :
ويف بعض األحيان ، مثًال يضيع بعض األشياء تضيع قطعة قماش ، أو يضيع مخار أو نقاب فيأيت  السائل :

احملل ويقول أنت املسئول ومثال يريد أن يدفعين مثن هذا الشيء الذي ضاع ، علًما أنه هو أحيانًا صاحب هذا 
يبيع معي ، وأنا أبيع وأحيانًا قد يدخل هذا احملل أكثر من واحد بإذنه وعن رضاه ، فهل جيوز له أن يدفعين هذا 

  الشيء ؟ 
بني اثنني شرًعا حىت نسمع منه .. هذا هو يا أبا ليلى يف حدود ما تقول ما جيوز ، لكن ما جيوز احلكم  الشيخ :

  دافع عن نفسك . 
أبو ليلى : طبًعا شيخنا ، مبدئًيا األخ صدر هذا الكالم دون تنفيذ ، يعين قلت أي شيء بده يروح من هذا احملل 

معروفني ، كونك أنت املسئول بعدي ، الزم تتحمل مسئوليته واألشخاص الذين يدخلون هذا احملل هم شباب 
لدينا ، من إخواننا من طلبة العلم ، وهم احلمد هللا أمناء ، أما بالنسبة للبيع والشراء هذا األخ أحيانًا ينسى ماذا 



  باع ، أما أنا إن بعت شيء واحلمد هللا أتذكر ، ولو .. 
  ؟  واحدة واحدة ، حىت ال نتوسع كثري وننسى التفاصيل ، توافق على التهمة هذه بالنسيان الشيخ :
  ال .  السائل :
  كلمة وغطاها ما توافق، أنت ما تنسى ؟   الشيخ :
  أنسى كما ينسى البشر .  السائل :
  اهللا يهديك .  -الطلبة والشيخ يضحكون  - إًذا توافق األخوة  الشيخ :
  لكن .. السائل :
  ك تنسى ؟ ال ها جاءت لكن لكن هذه كلمة استدراكية يا أخي على إيش ؟ إذا أنت موافق أن الشيخ :
  أنسى نعم .  السائل :
ما مطلًقا يعين هو يتهمك اآلن ، ويا ليت التهم كلها تكون من هذا القبيل ؛ ألنه بني أن يتهم إنسان  الشيخ :

  أجريه بأنه ينسى وبني خيون ، شتان بينهما ، فهو يتهمك اآلن بأنك تنسى ، ما رأيك ، ما جوابك ؟ 
  ال أنسى .  السائل :
  نسى ملاذا ؟ ال ت الشيخ :
أوًال ألنين أبيع وفور بيعي أسجل ، ثانًيا : ألن البيع ليس بتلك الكثرة ، حىت ال أستطيع أن أسجل  السائل :

فأنسى هذا أو ذاك ، ففي أوقات فراغ واجلو يكون هادئ كذا ، فيساعد هذا على التذكر وليس على عدم 
  النسيان . 

، وهو أنه كل إنسان ينسى ، كما قال عليه السالم عن نفسه  طيب ، أنت يف عندك شيء غري األصل الشيخ :
فاحلقيقة أنه على هذه القاعدة هو ينسى  ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ): 

  وأنا أنسى وأنت تنسى ، لكن أنت عندك شيء زيادة عن هذا األصل ؟ 
  نعم شيخنا السائل :
  وهو الشيخ :

در قبل أيام عند وقت احلساب مجع املال ، سألته عن هذه البيعة ما هذه البيعة اليت أنت بايعها ؟ أبو ليلى : ص
قال الصحيح إين ما أعرف ما بعت ، لكن مجعت هذه األغراض اليت تبقت من املصاريف ووضعتهم كذا ، 

  حصل أم ال ؟ 
  أنت تسأل الشيخ أم تسأل ّيف ؟  السائل :



  تصر الطريق ، بدل ما يقول يل أسأله سألك مباشرة . معليش يعين هو اخ الشيخ :
  يعين شيخنا ستأخذ هذا القول دليل ؟  السائل :
أنت اآلن بدأت ها تعرف اللغة الشامية ، بدأت ختاوز ، تقولون  - الشيخ يضحك وطلبته  -ما تريد يف  الشيخ :

يل معناه أنك بدأت تأخذ احليطة يعين ، الشيخ أنتم ختاوز ؟ ما تقولون تقولون ؟ يعين أنت ملا تقول أين بأخذه دل
  اآلن ما يريد يساوي ؟ أنت جاوب عن السؤال هذا ، وقع هذا أم ال ؟ 

  نعم وقع مرة .  السائل :
  مرة هذا داخل يف النسيان املنفي آنًفاوإال ال ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  رة ؟ فأنت تدان اآلن ، الذي يقع مرة أال جيوز أن يقع ك الشيخ :
  نعم .  السائل :
  وجيوز يقع كرات ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
فإذن قولك ال أنسى أصبح نسًيا منسًيا ؛ ألنك اعرتفت بأنه وقع منك نسيان وهذا خيل بالقيام بعملك  الشيخ :

  بصورة كاملة وغريه . 
نه مجع البيعات كلها ، بقي شيء قال أبو ليلى : وقع مرًة طبًعا اليت ذكرا اآلن وسجل ما تبقى معه يعين دليل أ

هؤالء مثن مخار ؛ ألنه الذي بقي معه يطلع مثن مخار ، ووقع مرة ثانية وما عرف الشيء وما كان مسجال شيء 
  صحيح ؟
  صحيح الشيخ :
  مل أستوعب الذي حكاه .  السائل :

  الطلبة يضحكون . 
ضاء ، وإمنا إن كان هناك جملس فهو جملس إفتاء ما رأيك سوف خنتصر القضية ؛ ألننا لسنا يف جملس ق الشيخ :

، فأنا أرى أنه جيب أنت أن تم بالقيام بوظيفتك بتمامها وكماهلا ، وأنت ما جيوز تدينه على الظن ؛ ألن 
جوابك السابق أنه كرد عليه هو ، هو قال وأنت اعرتفت باملقابل إنه يدخل ناس علينا كثريين ، كان جوابك 

م من إخواننا واألصل فيهم الثقة واألمانة .. اخل ، فنستبعد أن يقع منهم اختالس يلصق باألجري الذين يدخلوا أ
الذي عندك ، أنت هكذا دعواك ، حينئٍذ أنا أقول ما ينبغي لك أن تدين األجري إال بدليل قاطع ، ما بالشبهة ، 



ريه ممن يدخل إىل املكان ، فحينئٍذ ما مادام يف جمال للشبهة ، أي أن ترتفع التهمة عنه بسبب نسيانه ، إىل غ
جيوز تكلفه إنه ال أنت الزم حتط قيمة الضائع هذا ، إال بدليل ما يبقى فيه أخذ ورد ، هذا يكون حل للقضية . 

  هات نرى ما عندك ما خميب لنا .
( إنما :  - عليه وسلم صلى اهللا  -تسمح لنا أبا ليلى بالنسبة لفتواك لنا باالقتداء باإلمام لقول الرسول  السائل :

إىل آخر احلديث ، أفتيت لنا وطلبت منا أن نقتدي باإلمام يف مجيع أفعاله ، حىت  ) ...جعل اإلمام ليؤتم به 
إذا قنت بالقنوت البدعي أن نقنت معه ، فهل قياًسا على ذلك إذا صلى بنا إمام متعصب ملذهب مالكي ويرخي 

  يديه ، املذهب املالكي هل نفعل مثله ؟ 
نعم ، القاعدة عامة ، ليس هلا ختصيص إال يف حدود الضوابط اليت نذكرها وهي : إذا كان هذا اإلمام  الشيخ :

يطبق ما يدين اهللا به فنتابعه ، خالف السنة أو وافق السنة ، أما إذا كان إماًما خيالف املذهب الذي هو موافق 
شافعي املذهب جيهر بالبسملة ، ما يرفع يديه عند الركوع  للسنة ، فهو يرتك السنة مسايرًة للناس ، مثاله : إمام

والرفع منه ، ما يتورك يف الصالة ، هذا خنالفه ألنه ال يفعل ذلك عن تدين وعن عقيدة ، وإمنا أما عن كسل 
كروه وإمهال ، وإما عن مسايرته للناس ، خبالف مثًال لو اقتدينا حبنفي ما يرفع يديه ؛ ألنه يرى أن رفع اليدين م

ومكروه حترميًا ، إًذا حنن ال نرفع ، وأخريًا نصل إىل مثالك ، مالكي يسدل يديه إن كان يفعل ذلك عن قناعة 
شخصية ، فكذلك القاعدة ماشية ، لكن يف ناس أوًال يتعبون مذهبهم الذي اقتنعوا به معذورين أو غري معذورين 

هاد يعين مثًال ، أنا إذا صليت وراء إمام أعتقد أنه جمتهد هذا حسام عند اهللا ، ثانًيا : قد يكون له رأي واجت
ويضع يديه بعد الركوع أنا أفعل مثله ، مع أنه أنا ملا أصلي لنفسي أو إماًما ما أفعل ذلك ، لكن ملا عامة الناس 

أوًال : ليس هلم مذهب ما أفعل مثل فعلهم ؛ ألنه ليس هلم رأي ، فإًذن القاعدة ضبطها ممكن حصرها مبا يأيت : 
يفعل ذلك عن عقيدة يعين عن تدين ، هكذا مذهبه ، وهذا الذي يراه وال نستطيع حنن أن نكلف الناس كلهم 
يصريوا جمتهدين أو يصريوا أتباع للسنة ؛ ألنه ما كل الناس يتاح هلم اجلو ، الذي يفهمهم السنة . شيء ثاين 

ا ما األحاديث  ومل تقم عليه احلجة ، فهذا نقتدي به ، أخري : وهو أنه هذا الذي يسدل يديه مثًال مل يسمع يومً 
أما إذا أقيمت عليه احلجة ببيان السنة ، وغلب على ظننا أنه رجل تعصب على السنة ملذهبه أيًضا ال نقتدي به 

  ، واضح ؟ 
  واضح . اجلواب قد يكون بسيطا السائل :
  تفضل نعم . الشيخ :
  قنت اإلمام بقنوت الوتر ، اللهم اهدنا فيمن هديت ؟ هل جيوز يف قنوت النوازل أن ي السائل :



  ال ، ال . الشيخ :
  ال جيوز السائل :
  ال . الشيخ :
  ما شيخنا بالنسبة لألذان واإلقامة .  السائل :
آه ، حكيت معك اليوم أليس كذلك ؟ احلقيقة هذا موضوع ، اآلن حيب أبو ليلى يسجله ؛ ألنه هو  الشيخ :

يضحك  -فيه أخذ وعطا ، وما فيه صياح وضحك خاصة مثل بعض إخواننا هو يعرفه  حيب التسجيل الذي ما
لكن رايح أملي عليه حبث يسره ، عندي هنا حديث يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  - الشيخ رمحه اهللا 

ولد ، ( أذن صلى اهللا عليه وسلم في أذن الحسن بن علي يوم نصه  6121وأثرها السيئ يف األمة برقم 

هذا احلديث كنت ذكرته يف أكثر من كتاب كما ستسمعون  فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى )
اعتمدت فيه على تضعيفه من بعض علماء احلديث وستعرفون من هو ؟ وقويت به حديثًا ذا املعىن ، لكن ليس 

يت اإلشارة إليه ، حديث أيب رافع هذا إسناده فيه أنه أقام يف أذنه اليسرى ، هو حديث أيب رافع يف الرتمذي سيأ
ضعيف مع أن الرتمذي صححه فلما خرجته والسند بني يدي أمكنين أن أعمل يف هذا اإلسناد علم احلديث 
ومصطلح احلديث ، فأمثر ذلك عندي ، أنه حديث ضعيف ، واحلديث ضعيف معلوم أنه ال جيوز نسبته إىل النيب 

 ، وال جيوز أن يبىن عليه حكم شرعي ثانًيا ، إال إذا وجدنا له عاضًدا أو مقويًا أوالً  - صلى اهللا عليه وسلم  - 
وهذا العاضد واملقوي تارًة جنده وجند إسناده فنجده صاًحلا لتقوية غريه ، ونكون على بينة وعلى بصرية ؛ ألن 

تبني أنه السند ضعيف أو العاضد الشاهد يشرتط فيه أن ال يكون ضعفه شديًدا ، فحينما يكون السند أمامنا ي
ضعيف جًدا ، فإذا كان من النوع األول قوينا املشهود له ، وإذا كان من النوع الثاين مل نقوه ، لكن هذا ال يتيسر 
للباحث دائًما ؛ ألن كتب احلديث باأللوف املؤلفة ، يف هذه احلالة قد جند أحد علماء احلديث ذكر حديثًا 

عيف الذي حنن ضعفناه ، لكن نريد له شاهد ، وجدنا الشاهد يف كالم بعض معناُه يشهد ملعىن احلديث الض
األئمة لكن السند ما وصلنا إليه ، لكن هذا اإلمام يقول إسناد هذا احلديث ضعيف ، هو يقول إسناده ضعيف 

فنا ضعفه حنن واحلالة هذه ، ال يسعنا إال على أن نعتمد عليه ؛ ألنه إمام وحافظ فنقوي احلديث األول الذي عر 
من إسناده باحلديث الثاين ، الذي مل نعرف ضعفه من إسناده ألننا مل نقف على إسناده ، لكن عرفنا ضعفه من 
شهادة أحد علماء احلديث بأنه إسناده ضعيف ، حديث أيب رافع الذي هو مثل هذا احلديث الذي أمسعتكم 

ا حديث أيب رافع بالشطر األول من احلديث هذا وتركنا إياه آنًفا ، لكن ليس فيه اإلقامة يف األذن اليسرى ، فقوين
اإلقامة يف األذن اليسرى ، ألنه ما وجدنا هلا شاهًدا ، كان اعتمادي يف تقوية حديث أيب رافع من نقل ابن قيم 



ث اجلوزيه يف حتفة املولود أو الودود يف أحكام املولود ، نقل عن البيهقي الذي سيأيت كالمه اآلن أنه قال : حدي
اسناده فيه ضعف ، فأنا اعتمدت على هذا ، وقويت حديث أيب رافع ، اآلن طبع شعب اإلميان للبيهقي ، وقفنا 
على اإلسناد وإذا اإلسناد ضعيف جًدا ، ال يصح أن نقوي به حديث أيب رافع ، اآلن البحث حول إسناد 

اعتمدنا على قوله وقوينا به حديث أيب البيهقي هلذا احلديث الذي قال عنه البيهقي أنه إسناده ضعيف ، وكنا 
رافع ، امسعوا اآلن ما وصل إليه البحث العلمي بعد الوقوف على إسناد هذا احلديث الذي كنا اعتربناه شاهًدا 
حلديث أيب رافع واآلن وصل البحث إىل أنه ال جيوز االستشهاد به لشدة ضعفه ، قلت حتت هذا احلديث 

إلميان يف الد السادس يف الصفحة التسعني بعد الثالمثائة وبرقم عشرين بعد موضوع أخرجه البيهقي يف شعب ا
ستمائة ومثانية آالف من طريق حممد بن يونس ، قال حدثنا حسن بن عمرو بن سيف السدوسي حدثنا القاسم 

في  أذن -صلى اهللا عليه وسلم  -( أن النبي بن ُمطيب عن منصور ابن صفية ، عن أيب معبد عن ابن عباس 

وقد ذكر قبله حديث أم الصبيان املتقدم يف  - أي : البيهقي  -إىل آخر احلديث ، وقال   ) ...أذن الحسن 
ما قال البيهقي يف هذا  -رضي اهللا عنه  - الد األول برقم واحد وعشرين وثالمثائة من رواية احلسن بن علي 

من كلمة ضعيف ، أسهل وليس أشد ،  احلديث ويف ذاك احلديث ؟ يف هذين اإلسنادين ضعٌف وضعف أخف
وإمنا ألطف ، قلت ويف هذا القول تساهل كبري ما كنت أود له أي : للبيهقي أن يصدر منه لشدة ضعف 
اإلسنادين ، فإن احلديث املشار إليه حديث أم الصبيان فيه رجالن يضعان احلديث ، ومع ذلك هو ما قال ؟ 

وقد اغرت يف مثل هذا التساهل بعض العلماء  ...يضعان احلديث ،  قال : يف إسناده ضعف ، مع إنه فيه رجلني
املتأخرين ، فقوى به حديث أيب رافع الضعيف إسناده ، كما بينته هناك ، ولو أنه علم شدة ضعفه ما قواه ؛ ألن 

الذي شديد الضعف ال ينفع يف الشواهد باتفاق العلماء ، أنا رديت عليه هناك ، ليش ؟ ألن حديث أم الصبيان 
جعله هذا البعض شاهًدا حلديث أيب رافع كان السند بني يدي وفيه من يضع احلديث ، قلت ومثله حديث 
الرتمجة مثل حديث أم الصبيان ، الذي فيه رجالن يضعان احلديث حديث الرتمجة هذا ، فإن احلسن ابن عمرو 

بن املديين والبخاري ، وحممد بن يونس األصل عمر ، خطأ مطبعي ، السدوسي مرتوك ، كما يف التقريب وكذبه ا
الراوي عن احلسن بن عمرو ، هو الكدميي وهو كذاب وضاع ، وتقدمت له أحاديث فراجع فهارس الرواة املرتجم 
هلم يف الدات اخلمسة املطبوعة ، ولقد أصابين مثل أو حنو ما أصاب ذلك البعض من االغرتار بتساهل البيهقي 

ت أنا أحتفظ كما ترون وأظن تنتبهون معي ملا سيأيت ، فإين قويت أو كدت أن أقوي هذا ، فإين قويت أو كد
حديث أيب رافع املشار إليه ، حبديث الرتمجة هذا ، فإين ذكرته كشاهد ، ما قلت ذكرته شاهًدا ، للتنبيه الذي 

د ، فإين ذكرته  أقول أنا مستنكرًا عمن يقول أنا كمسلم ، يعين أنت مش مسلم ؟ هنا كشاهد يعين ما شاه



كشاهٍد له ، وقد نقلت ُعقبة عن ابن القيم قول البيهقي املذكور يف تضعيف اإلسنادين ، وقلت عقبة ما نصه ، 
قلت فلعل ، لعل قلت ، ما قلت هذا شاهد ، هذا حتفظ مجيل ، قلت فلعل إسناد هذا خري من إسناد حديث 

ه يصلح شاهًدا حلديث رافع واهللا أعلم ، هذا يف احلسن ، حبيث حديث احلسن حديث أم الصبيان ، حبيث أن
سلسلة األحاديث الضعيفة يف الد األول ، ومع أنين حتفظت يف االستشهاد به ، فقد غلب علي الثقة بقول 
البيهقي املذكور ، فحسنت حديث أيب رافع به يف اإلرواء ، جملد كذا صفحة كذا ، واآلن وقد طبع واحلمد هللا  

الشعب ، ووقفت فيه على إسناده وتبني يل شدة ضعفه ، فقد رجعت عن التحسني املذكور وعاد كتاب البيهقي 
حديث أيب رافع إىل الضعف الذي يقتضيه إسناده وهذا مثال من عشرات األمثلة اليت تضطرين إىل القول بأن 

  هللا رب العاملني .  العلم ال يقبل اجلمود ، وإن استمر على البحث والتحقيق حىت يأتيين اليقني ، واحلمد
  جزاك اهللا خريا السائل :
  وإياك الشيخ :
  شيخنا ، خالصة الكالم اآلن ، عندنا حديث األذان .  السائل :
  رجع إىل الضعف .  الشيخ :
  يعين اآلن ؟  السائل :
  ال يُعمل به .  الشيخ :
  ال باألذان وال باإلقامة ؟  السائل :
  ، أينعم ، يعين بقي حديث أيب رافع على ضعفه؟  باإلقامة مفروغ منه من زمان الشيخ :
حديث أبو رافع وحديث أم الصبيان وهذا احلديث عن ابن عباس ، أم الصبيان ، وهذا كالمها يف اهلواء  الشيخ :

سواء ، يف كل منهما مرتوكان ضعيفان جًدا ، متهمان بالكذب وهكذا ، ونسأل اهللا عز وجّل أن يزيدنا علًما وأن 
واننا الشباب الذين يتسرعوا ويظنون أن علم احلديث أمر سهل وهذا أنا قد بلغت من الكرب عتيا ، وكما ينبه إخ

ترون يف كل يوم برأي ، ويقول الناس الناشئون جديدا الشيخ ما أكثر خطأه ، خليهم هم يدخلوا يف هذه املعركة 
  ويرون بعدين حاهلم ، أينعم .

  اهللا جيزيك اخلري السائل :
  اهللا حيفظك . الشيخ :


